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 -4اطالعات کلی صندوق

تاريخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت آرمان كارآفرین در تاریخ  13٣9/12/1١با دریافت مجوز از سازمان بورس
و اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاري موضوع بند  2٢ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر
ماه سال  ،13٣4فعالیت خود را آغاز كرد .این صندوق با شماره  1٢٣4١نزد سبا به ثبت رسیده است .عملكرد
این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت
دارایی هاي صندوق كه عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس می
شود ،توسط مدیر سرمایه گذاري صندوق صورت می گیرد .سرمایه گذاران در ازاي سرمایه گذاري در این
صندوق گواهی سرمایه گذاري دریافت می كنند .صدور واحد سرمایه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص
دارایی هاي روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداكثر ١
روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت كرده است
دورة فعاليت صندوق
مدت فعالیت صندوق طی نامه مورخ  139٣/٢٣/٢4سازمان بورس و اوراق بهادار تا  1399/٢١/1١تمدید

شد.

محل اقامت صندوق:
مركز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،بلوار صبا ،پالک ، ٣طبقه اول شركت كارگزاري بانک كارآفرین
واقع شده و صندوق داراي  112شعبه می باشد.
ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمایه گذاري آرمان كارآفرین كه از این به بعد صندوق نامیده می شوود از اركوان زیور تلوكیل شوده
است:
 -2-4مجمع صندوق ،مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة یک واحدهاي سورمایه گوذاري
ممتازداراي حق رأي صندوق تلكیل شده و رسمیت می یابد;
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در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

1

بانك کارآفرين

41,011

1220

4

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

4,011

520

21,111

411

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جمع

 -2-2مدير صندوق و مدير ثبت ,شركت كارگزاري بانوک كوارآفرین اسوت كوه در تواریخ  13٣١/٢4/٢0بوا
شماره ثبت  ١993نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است .نلانی مدیر عبارت اسوت
از تهران  ،بلوار آفریقاي شمالی ،بلوار صبا ،پالک ،٣واحد .١
 -2-3متولی صندوق ,موسسه حسابرسی رهبین است كه در تاریخ  13١١/٢3/2٣به شماره ثبت  ٣9١١نزد
مرجع ثبت شركت هاي موسسات غیر تجاري تهران به ثبت رسیده است .نلانی متولی عبارتست از تهران،
خیابان سهروردي شمالی ،انتهاي خیابان خرملهر،خیابان شهید عربعلی،شماره 1واحد.0
 -2-1ضامن نقد شوندگی ,بانک كارآفرین است كه در تاریخ  13١٣/9/1١با شمارة ثبوت  1١١91١وشناسو
ملی  1٢1٢2٢2٢0220نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرسوتان تهوران بوه ثبوت رسویده اسوت .نلوانی ضوامن
نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره .9١
 -2-0حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است كه در تاریخ  1301/٢١/٢4به شوماره
ثبت  2391نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسویده اسوت .نلوانی حسوابرس عبارتسوت از
تهران ،خیابان وصال شیرازي  ،خیابان بزرگمهر غربی ،كوي اسكو ،شماره  14طبقه چهارم.
 -2اهداف و استراتژي هاي صندوق:
 -2-1هدف از تلكیل صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تلكیل سبدي از دارایوی هوا و مودیریت
این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیلترین بازدهی ممكون نصویس سورمایه
3
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گذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیت هاي متعددي نسبت به سرمایه گوذاري انفورادي سورمایه
گذاران دارد :اوالً هزین بكارگیري نیروهاي متخصص ،گردآوري و تحلیل اطالعات و گوزین
بهادار بین هم سرمایه گذاران تقسیم می شود و سران هزین هر سرمایه گذار كاه

سوبد بهینو اوراق

می یابد .ثانیاً ،صندوق از

جانس سرمایه گذاران ،كلی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سوهام وكووپن اوراق بهوادار را
انجام می دهد و در نتیجه سران هزین هر سرمایه گذار براي انجام سرمایه گذاري كاه

می یابد .ثالثوا ً،امكوان

سرمایه گذاري مناسس و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاري كاه

می یابد.

 -2-2صندوق فقط می تواند در دارایی هاي ریالی داخل كلور سرمایه گذاري كنود و سورمایه گوذاري خوارجی
(ارزي) به هر نوع و شكل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاري می كند:
 : -2- 2-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-2حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-3اوراق ملاركت ،اوراق صكوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداري كه تمامی شرایط زیر را
داشته باشد:
الف -مجوز انتلار آنها از سوي دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر
شده باشد؛
ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و ملخص شده باشد؛
ج -به تلخیص مدیر ،یكی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدكرده باشد یا امكان تبدیل
كردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجودداشته باشد.
 : -2-2-4گواهی هاي سپردة منتلره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانک مركزي
جمهوري اسالمی ایران.
 : -2-2-١هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري
اسالمی ایران.
 : -2-3این صندوق از نوع صندوق هاي سرمایه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را به شرح جدول زیر
صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می كند .همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زیر بر اساس
ارزش روز دارایی هاي صندوق رعایت می شود:
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 : -2-4این صندوق براي دست یابی به بازدهی بیلتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسب
نرخ ( )TEDPIXطراحی شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدي متوسط بازدهی بورس تهران
است.
 -9واحدهاي سرمايه گذاري:

ارزش مبناي هر واحد سرمایه گذاري برابر یک میلیون ریال است كه باید روي گواهی هاي سرمایه گذاري قید
شود .واحدهاي سرمایه گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زیرتقسیم می شود:

١
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الف) واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز كه تعداد آن ها  2٢0٢٢٢واحد سرمایه گذاري است ،قبل ازشروع دورة
پذیره نویسی اولیه مطابق مادة  ،٣كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداري می شود .این نوع واحدهاي
سرمایه گذاري غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیرمی باشد.
ب) واحدهاي سرمایه گذاري عادي كه در طول دورة پذیره نویسی اولیه یا پس از تلكیل صندوق صادر می شود.
این نوع واحدهاي سرمایه گذاري قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد .حداكثر واحدهاي سرمایه گذاري
عادي نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.
تركیس سرمایه گذاران صندوق در تاریخ  1399/٢1/14به شرح جدول زیر می باشد:

4911/14/41
سرمايه گذاران
واحدهاي سرمایه گذاري عادي

تعداد واحدها
14،04١،١٢1

2٢٢٢٢

واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز
جمع

درصد
9909
٢01

41,775,014

1٢٢

ريال
14،١٣1،٣٢١،3٣9،0٣2
2٢،1١١،٣0٢،١١0
41,114,174,201,191

 -1اطالعات سرمايه گذاري صندوق در 4911/14/41

كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :

41,114,174,201,191

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

1،٢11،١٣1

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

1،٢٢9،10١

قیمت آماري هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

1،٢43،١١2

تعداد واحد هاي سرمایه گذاري نزد سرمایه گذاران :

41,775,014
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گردش خالص دارايی ها
سال مالی منتهی به 4911/14/41

يادداشت
تعداد

ريال

خالص دارایی ها (واحدهاي سرمایه گذاري) اول دوره/سال

1٢،٣٢١،١0٢

1٢،٣٣2،14١،34٢،990

واحد هاي سرمایه گذاري صادر شده طی دوره/سال

1٢،9٣1،2٣4

1٢،9٣1،2٣4،٢٢٢،٢٢٢

واحد هاي سرمایه گذاري ابطال شده طی دوره/سال

)(١،121،343

)(١،121،343،٢٢٢،٢٢٢

-

2،٣4١،4١0،٣3١،٢٣0

سود تقسیمی

24

-

)(2،٣11،30١،2١3،421

تعدیالت

2١

-

23،١٣3،32١،١١١

سود (زیان)خالص دوره/سال

41,775,014

خالص دارایی هاي پایان دوره/سال

41,114,174,201,191

 -0بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به 4911/14/41

بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

بازده
هفته اخير

٢039

-

١0٢0

ماه اخير

10٣3

-

٢003

سه ماه اخير

00٣١

-

420١٣

يكسال اخير

230٢4

19١0١٣

-7ترکيب دارايیهاي صندق در تاريخ 4911/14/41
ترکيب دارايیهاي صندوق:

پرتفوي سهام

% 12022

اوراق مشارکت,گواهی سپرده,سپرده بانكی

% ١١039

سپرده بانكی

% 31001

واحد صندوق ها

% ٢04٣

ساير

% ٢03

١
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 -5ترازنامه در تاريخ :4911/14/41
4911/14/41

4911/14/41

يادداشت

ريال

ريال

سرمایهگذاري در سهام و حق تقدم

١

1،٣2٢،3٢4،١03،٢٢9

١02،42٢،340،0٣١

سرمایهگذاري در سپرده هاي بانكی

0

4،١٢٣،3٢4،241،92٢

١،20٢،٢34،٣2٣،941

سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
یالحساب

١

٣،249،421،١٣2،١49

١،٢10،١31،٢93،202

سرمایهگذاري صندوقهاي سرمایهگذاري

٣

١1،١9١،91١،٣٣4

١9،١٢1،410،92١

حسابهاي دریافتنی

9

43،٢2١،2٣٢،192

4٢،190،044،330

سایر دارایی ها

1٢

1،214،004،03١

1،٢4٣،221،321

موجودي نقد

11

2٢،٢٢٢،٢٢٢

114،14١،391

41,111,111,111,914

41,111,117,717,179

دارايی ها:

جمع داراییها
بدهی ها
جاري كارگزاران

12

41،42٢،144،١٣٣

3،09١،200،03٣

پرداختنی به اركان صندوق

13

3١،14٣،١11،19٢

19،4٣4،١1٢،3١٣

پرداختنی به سرمایه گذاران

14

4،3٢2،1١4،١3٢

20،1٣2،١44،٣4٣

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر

1١

9،2١0،1٣١،04١

٣،١3١،٢34،٢23

12,425,415,109

05,111,900,175

41,114,174,201,191

41,112,415,911,117

4,111,475

4,117,114

جمع بدهیها
خالص دارايیها

10

خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري

٣

